
 

  สวางทั่วทิศ สรางคณุภาพชวีติทั่วไทย 
 

 

ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ประจําป 2563 (ครั้งที่ 2) 

 

  การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และ
ดําเนินธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งดานคุณภาพและบริการ 
โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ครอบคลุมพื้นที่จําหนายไฟฟา 74 จังหวัด 
(ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเปนพื้นที่รับผิดชอบ รอยละ 99 ของพ้ืนที่ประเทศไทย 

  ทั้งนี้ กฟภ. มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563 
จํานวน  20  อัตรา สังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

ที ่ ตําแหนง สังกัด 
จํานวน 
(อัตรา) 

1 นักระบบงานคอมพิวเตอร - กองกลยุทธดิจิทัล  ฝายกลยุทธดิจิทัลและบรหิารจดัการขอมูล 
- กองบริหารจัดการขอมูล  ฝายกลยุทธดิจิทัลและบริหารจัดการขอมูล 
- กองออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑดิจิทลั  ฝายพัฒนาระบบดิจิทลั 

4 
2 
6 

2 วศิวกร (คอมพิวเตอร) - กองบริหารจัดการขอมูล  ฝายกลยุทธดิจิทัลและบริหารจัดการขอมูล 2 

3 นักวิเคราะหธรุกิจ - กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทลั  ฝายพัฒนาระบบดิจิทัล 2 

4 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล - กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทลั  ฝายพัฒนาระบบดิจิทัล 2 

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน - กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทลั  ฝายพัฒนาระบบดิจิทัล 1 

6 นักบริหารงานทั่วไป - กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทลั  ฝายพัฒนาระบบดิจิทัล 1 

รวมจํานวน 20 

 

 
 

2.1 ขอมูลเก่ียวกับตําแหนงงาน (Job Information) ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 1 

2.2 คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพ่ิมเติม ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 2 
 

 

  3.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1-24) ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 3 

3.2 ผูสมัครตองมีสัญชาติไทย 
3.3 ผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และมีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ ในวันที่สมัครทางระบบ 

รับสมัครออนไลน 
 
 
 

1. ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก 
 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 

เลขที่                       

1 2. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน (Job Information) / คณุวุฒ ิสาขาวิชา และคุณสมบัติ
เพิ่มเติม 
 

502840
Typewriter
976
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3.4 ผูสมัครตองมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด อยางใดอยางหนึ่ง 

ในวันทีส่มัครทางระบบรับสมัครออนไลน ดังนี ้

ที ่ การสอบภาษาอังกฤษ 
ผลคะแนนท่ีผานตาม
เกณฑที่ กฟภ. กําหนด 

อายุของผลคะแนน 

1 
TOEIC  

(สอบทักษะ Listening และ Reading) 
ไมนอยกวา 500 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 

มีอายุไมเกิน 1 ป 6 เดือน  
นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ  
(Test Date) จนถึงวันท่ีสมัคร 
ทางระบบรับสมัครออนไลน 

2 
TOEFL  

แบบ Internet Based Test (IBT) 
ไมนอยกวา 61 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

3 
TOEFL  

แบบ Computer Based Test (CBT) 
ไมนอยกวา 173 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 

4 IELTS 
ไมนอยกวา 5 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 

5 CU-TEP 
ไมนอยกวา 60 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

6 TU-GET 
ไมนอยกวา 500 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) 

มีอายไุมเกิน 1 ป 6 เดือน นับจากเดือน
และปที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) 

จนถึงวันท่ีสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน 

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ตองเปนการสอบแบบสวนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนาม
ของหนวยงาน กฟภ. และจะตองเปนผลการสอบที่ไดรับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เทานั้น 

  3.5 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน (ถือวันท่ีสําเร็จ
การศกึษาตามที่ระบุในใบระเบียนแสดงผลการศกึษา (Transcript of Records)) 
 3.6 ผูสมัครตองมีคุณวุฒิ  สาขาวิชา และคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมตามที่ระบตุามขอ 2.2 
 3.7 ผูสมัครเพศชายตองพนภาระทางทหารแลว โดยตองมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 
(กรณีเปนขาราชการทหาร) เทานั้น 
 3.8 ไมอนุญาตใหบุคคล ดังตอไปนี้ สมัครสอบ  
  3.8.1  พนักงาน กฟภ. ปจจุบัน 
  3.8.2  อดีตพนักงาน กฟภ. ที่พนสภาพเนื่องจากถูกใหออก หรือปลดออก หรือไลออก 
  3.8.3  ผูที่เคยถูกตัดสิทธิ์ในการเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ทุกกรณ ี
 

 

 4.1 ผูสนใจตองศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดกอนสมัคร พรอมทั้ง
ปฏิบัติตามข้ันตอน และตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน หากยืนยัน 
การสมัครแลว กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหแกไขหรือสมัครใหมโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 4.2 ผูสนใจสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบ
รับสมัครออนไลน พรอมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครตางๆ ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด ภายใน
วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไมเวนวันหยุดราชการ (ยกเวนวันที ่14 ตุลาคม 2563 ระบบจะเปดรับ
สมัครออนไลน เวลา 08.30 น. และวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ระบบจะปดรับสมัครออนไลน เวลา 16.30 น.) ที่เว็บไซต  
http://job.pea.co.th หัวขอ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 
2563 (ครั้งที่ 2)” 

4. วิธีการรับสมัคร 
 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร (ตอ) 
 

2 
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    4.3 หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบรอยแลว ใหผูสมัครสั่งพิมพใบแจงการชําระ
เงินคาบริการ (Bill Payment) จากระบบ และนําไปชําระเงินคาบริการ ภายในวันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2563  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 

ชองทางการชําระเงิน เวลาทีร่ับชําระเงิน คาบริการ 

เคานเตอร 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เวลาทําการของธนาคาร 
- คาบริการ SMS 20 บาท 
- คาธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท 

*ท้ังนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดชําระเงินภายในวันและเวลาที่ กฟภ. กําหนดไวเทานั้น 
 

 

 5.1 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศ 
รับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง 
 5.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูสมัครไดทุกขั้นตอน ซึ่งจะไมสามารถสมัครงานกับ กฟภ. ไดอีกตอไป 
รวมทั้งจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กฟภ. โดยไมสามารถเรียกรองสิทธิใดๆ 
ไดทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงคาบริการตางๆ ในกรณีท่ี กฟภ. ดําเนินการจางแลว จะถูกเลิกจางเพ่ือใหพนสภาพจากการเปน
พนักงาน หากผูสมัครกระทําการ ดังตอไปนี ้

5.2.1 มีเจตนาใหขอมูลในการสมัครงานที่เปนเท็จหรือไมถูกตอง 
5.2.2 ใชเอกสารในการสมัครท่ีเปนเอกสารปลอมหรือเปนเอกสารท่ีมิใชทางราชการออกให  
5.2.3 กระทําการที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต  หรือคัดลอก ดัดแปลง ทําซ้ํา เผยแพร

ขอสอบและเฉลยขอสอบของ กฟภ. 
 

 

  6.1 ผูสมัครตองอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน  โดยเอกสารทุกฉบับ 
ที่เปนสําเนา ผูสมัครตองลงลายมือชื่อและรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ที่ เอกสารที่ใชประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) 

1 รูปถายสีเปนทางการ ขนาด 1 นิว้ ในชุดสุภาพ หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา โดยถายไมเกิน 6 เดือน 
2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีผูที่ยังไมไดรับใบปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรองจาก

มหาวิทยาลัยที่ระบุวันท่ีสําเร็จการศกึษา (กรณีผูที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษาและยังไมไดรบัหนังสือรับรองฉบับสภามหาวทิยาลัยอนุมัต)ิ 
3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา 
4 สําเนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด (อายุไมเกิน 1 ป 6 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ 

(Test Date) จนถึงวันท่ีสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน) 

5 สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงวาพนภาระทางทหารแลว ไดแก หลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 
(กรณีเปนขาราชการทหาร) 

6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) / Curriculum Vitae / Résumé 
7 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล ของตนเอง) (ถาม)ี 
8 กรณีตําแหนง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตองอัปโหลดสําเนาใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย (ถาม)ี 

    

 

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
 

6. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) 

 

4. วิธีการรับสมัคร (ตอ) 
 

3 

รวม 50 บาท 
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   6.2 กฟภ. จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ ของผูสมัคร โดยหากตรวจสอบแลวพบวา
เปนผูท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศฯ หรือขอมูลในการสมัครไมตรงกับขอเท็จจริง และมีเจตนาสอไปในทางทุจริต 
หรือ เอกสารที่อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลนไมถูกตอง หรือกรณีเจาหนาที่ติดตอใหนําสงเอกสารใหม แตผูสมัคร
ไมจัดสงภายในระยะเวลาที่กําหนด กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบปฏิบัติและ
สอบสัมภาษณของผูนั้น และอาจพิจารณาดําเนินการตามขอ 5.2 

    

  กฟภ. จะพิจารณาใหคะแนนแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด และประกาศรายชื่อ
ผู เขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณทางเว็บไซตตามจํานวนที่ เหมาะสมกับอัตราท่ีรับสมัคร ไม เกิน 
วันที ่22 ตุลาคม 2563 

 

  8.1 กฟภ. กําหนดคะแนนในการสอบคัดเลือก ดังนี ้
 

ตําแหนง 
แฟมสะสม

ผลงาน 
สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ 

นักระบบงานคอมพิวเตอร 
เฉพาะสังกัด ฝายพัฒนา

ระบบดิจิทัล 
20 คะแนน 

60 คะแนน 20 คะแนน 

- สอบ ในวั น อ าทิ ต ย ที่  2 5  ตุ ล าคม  256 3 
ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 

- ผูเขาสอบตองจัดเตรียมคอมพิวเตอรแบบพกพา 
พรอมติดตั้งซอฟตแวรท่ีมีความจําเปนตองใชใน
การพัฒนาโปรแกรม/ฐานขอมูลสําหรับการ
พัฒนา Web Application มาดวยตนเองเพ่ือใช
ในการสอบปฏิบัติ 

- เกณฑการพิจารณาผูผานเกณฑตองมีคะแนน 
ไมนอยกวา 50% เรียงจากสูงสุดลดหลั่นลงมา  

- ประกาศรายชื่อผูผานการสอบปฏิบัติ เพื่อเขารับ
การสอบสัมภาษณ ไมเกินวันพุธท่ี 28 ตุลาคม 
2563 

- สอบในวันศุกรที่  30  ตุลาคม 2563 
ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 

- กฟภ. จะออกหนังสือให ผู เข าสอบไป
ดําเนินการพิมพลายน้ิวมือเพื่อตรวจสอบ
ประวัติอาชญากร ณ กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ตามวัน เวลา ที่ กฟภ. กําหนดตอไป 

- นักระบบงาน
คอมพิวเตอร 
สังกัด ฝายกลยุทธดจิิทัล
และบริหารจัดการขอมูล 
- วิศวกร (คอมพิวเตอร) 
- นักวิเคราะหธรุกิจ 
- นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
- นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 
- นักบริหารงานทั่วไป 

40 คะแนน - 

60 คะแนน 

- สอบในวันศุกรที่  30  ตุลาคม 2563 
ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 

- กฟภ. จะออกหนังสือให ผู เข าสอบไป
ดําเนินการพิมพลายน้ิวมือเพื่อตรวจสอบ
ประวัติอาชญากร ณ กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
ตามวัน เวลา ที่ กฟภ. กําหนดตอไป 

ทั้งนี้ หากไมเขารับการสอบปฏิบัติและ/หรือสอบสัมภาษณตามวันดังกลาว 
กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ท้ังสิ้นจาก กฟภ. 

8. เกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชรีายชื่อสํารอง 
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6. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) (ตอ) 

 

7. การประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ 
 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคณุภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
 

  

  8.2 ผูผานการสอบคัดเลือก คือ ผูท่ีมีคะแนนรวมจากคะแนนแฟมสะสมผลงาน คะแนนสอบปฏิบัติ และ
คะแนนสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา 60 คะแนน และเมื่อเรียงลําดับคะแนนรวมแลว อยูในอันดับตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. 
เปดรับสมัคร  ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติเปนลําดับแรก (เฉพาะตําแหนงที่มี 
การสอบปฏิบัติ) ตามดวยคะแนนสอบสัมภาษณเปนลําดับถัดไป ในการจัดลําดับรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
  8.3 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองไดรับผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือวาไมพบประวัติอาชญากร 
และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1–24) และมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กําหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิใ์นการไมอนุมัติจางเปนพนักงาน 
  8.4 ผูมีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือ ผูที่มีคะแนนรวมจากคะแนนแฟมสะสมผลงาน คะแนนสอบปฏิบัติ และ
คะแนนสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา 60 คะแนน แตไมอยูในอันดับตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. เปดรับสมัคร  

 

   

 9.1 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง ไมเกินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
ทางเว็บไซต ตามจํานวนที่เหมาะสม 
 9.2 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาใชในกรณ ี ดังนี ้
   9.2.1 ผูผานการสอบคัดเลือกสละสิทธิ ์
   9.2.2 ผูผานการสอบคัดเลือกไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานในวันที่กําหนด 
   9.2.3 ผูผานการสอบคัดเลือกไมสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามที่กําหนดได 
   9.2.4 กฟภ. มีความจําเปนตองทดแทนในอัตราตางๆ 
   9.2.5 ผูผานการสอบคัดเลือก ประจําป 2563 ที่ไดรับการจางเปนพนักงานของ กฟภ. ลาออก หรือถูก 
กฟภ. เลิกจาง 
 9.3  กําหนดใหบัญชีรายชื่อสํารองมีผลถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสํารองจะไมมีผล
ผูกพันใดๆ กับ กฟภ. 
 9.4 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกไดใหม ในตําแหนงเดียวกัน หากมีความจําเปน
จะตองพิจารณาคัดเลือกให เปนไปตามคุณสมบัติ ลักษณะงานที่ เปนการเฉพาะเพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่ ได 
สอบคัดเลือกไวแลว โดยไมจําเปนตองเรียกบัญชีรายชื่อสํารองในครั้งนี ้

 
 

  10.1 ผูผานการสอบคัดเลือกตองสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ไดในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หรือตามที่ 
กฟภ. กําหนด 
  10.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหผูผานการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใดๆ ตามที่ 
กฟภ. เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางของ กฟภ. 
  10.3 ผูผานการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ. จัดสรรให เปนเวลา 
ไมนอยกวา 4 ป นับตั้งแตวันบรรจุและแตงตั้ง จึงจะสามารถยื่นความประสงคขอยายหนวยงานได  ท้ังนี้ ตองอยูใน 
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหนวยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 
  10.4 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสําหรับผูผานการสอบคัดเลือกเพื่อ
เขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบดวยเรื่องวันเขาปฏิบัติงาน, การยายหนวยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบ
ลายพิมพนิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศกึษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3, สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย) 
และการตรวจสอบผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 
 

9. การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง 

10. เงื่อนไขของผูผานการสอบคัดเลือกในการเขาปฏิบตัิงานกับ กฟภ. 
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8. เกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชรีายชื่อสํารอง (ตอ) 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคณุภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
 
 

 
  ผูสมัครสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  11.1 ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดตางๆ : แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล  โทร 0-2590-5857 หรือ Facebook : PEA Career ในวันและเวลาราชการ 
  11.2 ขอมูลเก่ียวกับคุณวุฒิและสาขาวิชา : แผนกระบบบริหารงานสายอาชีพ กองระบบงานบุคคล 
ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล  โทร 0-2590-9155 ในวันและเวลาราชการ 

 ทั้งนี้ กฟภ. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. อยางเปนระบบ 
ดวยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได  ดังนั้น โปรดอยาหลงเชื่อคําแอบอางใดๆ หรือ 
การเรียกรับเงินเพื่อฝากเขาปฏบิตังิาน และ กฟภ. ไมมีการจัดทําแนวขอสอบเพื่อเผยแพรในเชิงพาณิชยแตอยางใด 

                            
                        

 
 
 

                        

ประกาศ ณ วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

    
 (นายสุชาติ  เครือแกว) 

รองผูวาการบริหารองคกร 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

11. ชองทางการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
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